
ВІДГУКИ ТА ВРАЖЕННЯ  

слухачів курсів підвищення кваліфікації 
 керівних і педагогічних кадрів,  

навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти 
за дистанційною формою навчання 

 

Квітень 2020 року 



Олена Тарасова 
Путивльська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. Г.Я. Базими 

Шановні викладачі, прийміть щирі слова вдячності за цікаву та  
змістовну роботу.  
Усім бажаю здоров'я, миру. 

Пуюл Анна 
Слоутський НВК 

Щиро вдячна всім викладачам, які працюють з нами на курсах та дають нам 
цікаву, змістовну і корисну інформацію.  
Бажаю всім творчих успіхів та міцного здоров'я! 

Світлана Кудрічева, 
Тернівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Дякую викладачам за цікаві, змістовні курси.  
За те, що дали змогу, не дивлячись на ситуацію, опанувати інформацію через 
новітні технології. Бажаю всім здоров'я, успіхів у роботі,  
всього найкращого. 



Ревенко Юлія 
Руднєвський НВК  

 

Дякую всьому педагогічному  колективу за важку працю дистанційної роботи!!!  
Живе спілкування та нові знання — суперррррр! 

 

Васюкова Світлана   
КУ Сумська ЗОШ №6 
 

Дякую всьому колективу викладачів, які співпрацювли  з нами на цих курсах. 
Цікаво, змістовно, інноваційно, пізнавально. Окрема подяка за наповненість 
матеріалами, які обов'язково допоможуть нам у подальшій управлінській та 
педагогічній діяльності. Миру і добра  всім! Будьте здорові! 

 

Олена  Сінєльнікова  

 

Подяка педагічному колективу за якісну організацію і проведення курсів. 
Особлива вдячність викладачам за цікаві,  змістовні лекції та професіоналізм! 

 



Сенецька Лариса 
КУ Сумська ЗОШ №5, м.Суми, Сумської області 
 

 

Приємні у спілкуванні викладачі. 
Актуальні і змістовні   заняття. 

 

 

Осетрова Світлана 
Степанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

Висловлюю  щиру подяку команді викладачів за велику кількість отриманих 
знань, високий професіоналізм та увагу, надзвичайну толерантність до наших 
умінь працювати в програмі  Microsoft Team і неймовірно доступну й легку 
подачу інформації. Навчання приємно здивувало. 

 

Ірина Холоша  

 

Новий формат курсів — нові знання! 
Дякую викладачам за цікаві сучасні матеріали! 
Здоров'я та наснаги всім учасникам освітнього процесу! 

 



Наталія Халапюк 
Уланівський НВК, Глухівський район    
 
Курси цікаві, корисні, багато нового.  
Викладачі обізнані, чуйні, привітні. Ви на своєму місці. Низький уклін за 
розуміння та терпіння, адже зв’язок підводив, і не все зразу вдавалось.  
Творчих злетів та удачі вам. 

 

Катерина Дробязко 
Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області 

Знання, як і небеса, належать усім.  
Викладання — мистецтво віддавати.  
Дякую викладачам за сучасні підходи до навчання. 

Альона Васильченко 

Щиро вдячна  колективу викладачів, які з нами працювали, за якісну організацію 
цікавих, змістовних та дуже пізнавальних курсів.  
Новий формат вдалося реалізувати на всі 100%  



Полуда Тетяна 
Зноб-Новгородський опорний ЗЗСО 

Щира подяка викладачам за насичені, змістовні курси, за живе спілкування у 
форматі дистанційного навчання. 
Усім колегам міцного здоров'я, терпіння, наснаги і творчих успіхів! 

Басова Ольга  
КУ Сумський СНВК № 37 МР 
 

Загальне враження... Важко. Розумієш, що потрібно опанувати нову форму 
спілкування, бо це вимога часу. Тому щиро вдячна всім педагогам за копітку 
працю. Дорогу подолає той, хто йде. Успіхів Вам у подальшому житті та у 
роботі. Всім нам здоров'я. Все буде добре!!! 

 

Лариса Шершень 
Глухівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 
 
Щира подяка викладачам курсів за витримку та людяність. Цікаво, змістовно, 
пізнавально. Потрібно самовдосконалюватися та стимулювати педагогічний 
колектив до інформаційного розвитку.  
Здоров’я, творчих успіхів! 

 



Шилкіна Ольга  
КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ст.№20, м.Суми, Сумської обл. 
 

Щира подяка викладачам за професійний особистісний зріст, оволодіння новою 
формою навчання як вами, так і нами та за можливість користування вашими 
інформаційними надбаннями. В житті  немає межі самовдосконалення — не 
перші курси разом з СОІППО — до нових звершень! 

 
Оксана Юрченко 
Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Хотінської селищної ради  
Сумського району Сумської області 

 

Щиро вдячна за масу позитивних емоцій, вражень, знань! 
Усім бажаю квітучого здоров'я, незгасимої енергії,  
нових здобутків та перемог! 

 

Підопригора Н.О. 
КУ ССШ І ст. №30 «Унікум» СМР 

 
Дякую за можливість практично познайомитися з роботою в сервісі Microsoft 
Teams, що сьогодні є дуже  актуальним. Корисним і необхідним для використання 
в роботі є змістовне наповнення і лекцій, і запропонованих матеріалів. 
Щиро вдячна! 

 



Лебеденко Лідія  
Краснопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

Щиро вдячна колективу викладачів,  які співпрацюють  з нами  на  курсах.  
Цікаво, пізнавально, інформативно.  Ви надали нам велику кількість  
матеріалів для роботи, а  також  подарували неоціненний досвід.   
Бажаю Вам здоров’я миру і добра, творчої наснаги та професійного росту. 

 
Коваль Ірина Олександрівна 
Верхосульський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»  
Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області  

 

Хочеться висловити подяку за організацію та проведення курсів за 
дистанційною формаю. Викладачам дякую за цікаві та змістовні заняття. 
Бажаю здоров'я, добробуту та миру. 

 

  

Крупеня Аліна 
Боромлянський НВК Боромлянської с/р 

Мені дуже подобається, що викладачі детально і дуже толерантно пояснюють виконання 
завдань. Я дізналася, як безпечно використовувати мережу Інтернет, про сучасні 
дороговартісні картини, про принципи формування іміджу  закладу, про менеджмент 
інновацій та інше. Дякую всім викладачам! Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою! 



Гученко Л.В 
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області 

Коли перед нами постає щось невідоме, то у кожного з’являється нехай і 
невеличка, але все-таки тривога: «Чи справлюсь я, чи подолаю,… ?»  Дякую вам за 
ваше толерантне ставлення до нас, за вашу терплячість, за вміння нас 
організувати, вислухати, порадити, за вдало підібраний цікавий і змістовний 
матеріал, за розширення нашого кругозору, за навички роботи з програмою Teams.  

Кульша Алла 
Дружбівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.  — ДНЗ 

Дякую за проведені курси! Я набула неоціненного досвіду з приводу роботи в Microsoft 
Teams, адже зараз така дистанційна робота вкрай важлива в умовах, що склалися в 
нашій країні. Щиро дякую всім викладачам за наданий матеріал, цікаві завдання!  
Я прибічниця дистанційних курсів підвищення кваліфікації. Це дуже зручно.  
Бажаю усім міцного здоров’я, професійної самореалізації та плідної  роботи  
на благо України. 


